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bizhub C252
Bohatší týmová komunikace
potřebujete multifunkční
tiskové zařízení
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Chcete moderní
kancelář?
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tisknete
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měsíčně
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multifunkční tiskové
zařízení Konica Minolta
bizhub C252
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tisknete
nad 40 000 stran
měsíčně
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zařízení pro tisk nad
40 000 stran měsíčně

Kvalitnější součinnost uvnitř i navenek

Produktivní týmová práce v kanceláři není samozřejmostí. Práce v týmu může být efektivní
a bezproblémová pouze tehdy, pokud jsou jeho členové schopni zvládat více úkolů zároveň,
poskytovat podporu ostatním kolegům a v případě nutnosti je okamžitě zastoupit.

Přesně takovým multifunkčním géniem je bizhub C252 – dokonalý člen každého kancelářského
týmu. I přes úsporné rozměry funguje obdivuhodně a nabízí širokou škálu funkcí, které každý ocení.
Kromě standardních prvků, jako jsou síťový tisk, skenování, kopírování a archivace (uživatelská
schránka) – a to jak v barvě, tak i černobíle – může být bizhub C252 doplněn rovněž o fax. Vedle takového
zařízení budou všechna běžná jednoúčelová zařízení v kanceláři zbytečná.
Díky unikátnímu systému otevřené platformy (Open Platform), který je společný všem produktům řady
bizhub, je i zařízení C252 skvělým nástrojem pro všestrannou komunikaci. Mimoto přináší do kanceláře
cenově dostupný barevný tisk.
Inovativní systém jednoprůchodového tandemového tisku zaručuje identickou rychlost 25 stránek
za minutu jak pro černobílý, tak barevný tisk. Bohatý výběr všestranných funkcí dokončování umožňuje
automatickou tvorbu profesionálně vyhlížejících dokumentů.
Polymerovaný toner Simitri®, vyvinutý společností Konica Minolta, garantuje trvale vysokou kvalitu
tisku, zatímco standardní tiskový řadič Emperon zajišťuje bezproblémovou integraci zařízení do jakéhokoli
síťového prostředí.
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Unikátní otevřená platforma
Systém otevřené platformy (OP), vyvinutý společností Konica Minolta, výrazně odlišuje bizhub od ostatních
multifunkčních zařízení na trhu. Tento systém přináší jednotnou nabídku funkcí a kompatibilitu v celé produktové
řadě bizhub – proto je uživatelská obsluha těchto zařízení snazší a správa centrální sítě jednodušší.
Součástí moderního systému otevřené platformy je i tisková technologie Emperon, patentovaná společností
Konica Minolta. Vytváří jednotnou platformu pro řízení tisku a skenování a umožňuje jednoduchou integraci do sítě,
vysokou stabilitu a výjimečný výkon.
Tiskový ovladač Emperon nabízí ucelený soubor tiskových funkcí, spolu se standardem PCL 6c a PostScript 3.
Uživatelé ocení snadné používání jednotných ovladačů s intuitivním grafickým rozhraním, které umožňují rychlé
a snadné nastavení i složitých tiskových úloh. Jednodušší je také instalace, a to díky systému click & print.

Distribuce

Všestranná funkčnost,

pokročilá komunikace
Každá kancelář klade hlavní důraz na rychlé vytváření a efektivní šíření informací. Doba, kdy se tyto úkoly
omezovaly na klasický papír, je dávno pryč. Dnes existují mnohem rychlejší a účinnější způsoby komunikace
uvnitř kanceláře i mimo ni. Díky svému dokonalému vybavení je zařízení bizhub C252 ideálním nástrojem
plošné komunikace, který vyniká ve všech komunikačních disciplínách.

V oblasti skenování nabízí širokou škálu možností včetně skenování
do e-mailové schránky, FTP, SMB a skenování do schránky.
Mnohostránkové dokumenty lze rychle skenovat pomocí volitelného
podavače dokumentů, včetně automatické konverze do
vícestránkového PDF dokumentu. Navíc, díky unikátnímu formátu
kompaktního PDF, vyvinutého společností Konica Minolta, je možno
rozsáhlé dokumenty komprimovat a distribuovat ještě efektivněji,
například elektronickou poštou. Pro některé aplikace jsou vhodnější
formáty skenování JPG a TIFF, které bizhub C252 rovněž nabízí.
Adresář může uchovávat až 2100 adres. Posílat naskenované
soubory lze rychleji a pohodlněji. Navíc, díky podpoře LDAP, je
umožněn přímý přístup vybraných uživatelů do firemní e-mailové
databáze.
Rozsáhlé možnosti lze dále rozšířit o řadu vyspělých faxových funkcí
(volitelně). Faxový přenos lze provádět analogově (skupina 3)
i digitálně. Je možno využít rovněž i-Fax a SIP fax. Mezi dvěma
obdobně vybavenými zařízeními bizhub je možná dokonce IP
komunikace v barvě.

Základem komunikačních schopností bizhub C252 je dokonale
propracovaná funkce uživatelské schránky, která skutečně zlepšuje
předávání informací uvnitř týmu i mimo něj. U každé uživatelské
schránky, kterých může být v zařízení bizhub C252 vytvořeno až
1000, lze nastavit individuální přístup. Tím je usnadněno ukládání,
archivování a sdílení skenovaných, tištěných, kopírovaných
a faxovaných informací, aniž by docházelo k opomíjení
bezpečnostních rizik.
Mimořádné komunikační schopnosti předvádí zařízení bizhub C252
při tisku a kopírování. Každý dokument, který na něm vznikne, má
profesionální kvalitu a vyniká ostrým černobílým textem a jasnými
barevnými ilustracemi. Zařízení bizhub C252 zkrátka umožňuje
perfektní komunikaci při plnění každodenních kancelářských úkolů.
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Pohodlná komunikace
Množství času, který věnujeme tvorbě informačních materiálů, je rozhodující pro rychlost a efektivitu interní komunikace.
Vyznění každé informace závisí především na tom, jak je prezentována – proto není pochyb o významu barevného tisku,
který dokáže zvýraznit důležité detaily. Zařízení bizhub C252 přináší barvu do kancelářské komunikace jak v digitální
podobě (např. při skenování), tak při tisku. A široká škála dalších technických možností tohoto zařízení dává
zaměstnancům příležitost svůj cenný čas věnovat tomu, co je pro tým skutečně důležité – tvorbě informací!

bizhub C252 je vysoce a všestranně využitelný. Soubor jeho
automatických funkcí zahrnuje řadu praktických prvků, které
zjednodušují a urychlují tvorbu dokumentů:
Automatické rozeznávání barvy zaručuje, že pouze barevné stránky
budou vytištěny (a účtovány) barevně.
Automatický výběr papíru automaticky nalezne vhodný formát
papíru pro kopírování nebo tisk, určený velikostí originálu nebo
tiskovými předvolbami.
Automatické přepnutí kazet brání přerušení tisku, dojde-li ve vstupní
kazetě papír. Při vypotřebování papíru v jedné kazetě dojde
k automatickému přepnutí na nejbližší vhodnou kazetu.
Automatický zoom přizpůsobuje velikost tisku velikosti stránky.

Je možno ukládat a stiskem tlačítka vyvolat celé předvolby úloh pro
kopírování, tisk a skenování, například pro rychlý dotisk nebo tisk podle
potřeby. Jednoduchý a přímý systém sdílení předvoleb přináší
zjednodušení a lepší organizaci týmové práce.
Praktický software PageScope Workware je dalším krokem
k maximálnímu pohodlí uživatelů zařízení bizhub C252, protože jim
poskytuje okamžitý přehled a snadnou správu všech dokumentů.
Kromě toho nabízí i pohodlný způsob, jak dokumenty kombinovat bez
ohledu na jejich formát – např. u rozsáhlých zpráv obsahujících
grafické prvky, tabulky a text.
Praktická funkce Direct Print umožňuje posílání souborů formátů
PDF, TIFF, PCL a PostScript přímo do tisku. Není třeba otvírat žádnou
aplikaci a počítač je ihned volný pro další práci.
Díky funkci HotFolder je tisk skutečně hračkou. Tiskové soubory
se jednoduše „přetáhnou a pustí“ do jedné ze sdílených složek
(Hot Folders), z nichž každá může mít zvláštní nastavení (např.
oboustranný tisk, brožura, děrování atd.).

Kreativita a přizpůsobivost

založená na
všestrannosti
Kreativita začíná nápadem. Jeho praktické uskutečnění však přímo závisí na dostupném
vybavení. Kolik myšlenek už zapadlo jen kvůli tomu, že nešly pomocí zastaralé a nekompatibilní
techniky realizovat! Se zařízením bizhub C252 však každý tým může svou kreativitu využít na
maximum a své myšlenky ideálně prezentovat.
Flexibilní využití různých tiskových médií je u zařízení bizhub C252 samozřejmostí a zahrnuje
zpracovávání médií až do gramáže 256g/m2, a to i oboustranně, včetně obálek, nálepek a OHP fólií.
Funkce mixmédia plně automatizuje kombinaci papírů různých vlastností až na úrovni stránky,
zatímco funkce mixplex zajišťuje totéž pro jednostranný a oboustranný tisk v rámci jedné tiskové
úlohy.
Díky své naprosté univerzálnosti a flexibilitě nabízí bizhub C252 pro kreativní práci téměř neomezené
možnosti. Funkce vícestránkové zvětšení umožňuje převedení obrázků do extra velkých plakátů až do
velikosti 16 x A3. Funkce tisku banneru dává uživatelům nástroj k vytvoření jedinečných tisků o délce
až 120 cm, které jsou ideálním řešením pro efektní mailing, materiály do předváděcí místnosti nebo
poutače do výloh. A to je pouze několik z mnoha možností kreativního využití!

Print Status Notifier
Hlásič stavu tisku šetří drahocenný
čas uživatelů tím, že je informuje
o stavu zařízení a průběhu tiskové
úlohy. Opakované pochůzky
k tiskovému zařízení a čekání
na vytištění dokumentu se staly
minulostí!

Se zařízením bizhub C252 už není produktivní týmová práce
v kanceláři těžký úkol! Multifunkční génius vytvořený společností
Konica Minolta – dokonalý doplněk jakéhokoli týmu.

Volba vestavného finišeru nabízí
další atraktivní vylepšení již tak
všestranného zařízení bizhub C252,
a to i při zachování jeho úsporných
rozměrů. Ať potřebujete vytvořit
manuál nebo zprávu ve tvaru
brožur, sešitých ve hřbetě, nebo
prezentaci, sestávající z padesáti
sešitých a děrovaných stran
– s rozsáhlými dokončovacími
funkcemi bizhub C252 je to hračka!
Rohové
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Dvoubodové
sešívání

Oboustranný
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Vaše možnosti

v kostce

DF-601
automatický podavač
dokumentů

OC-501
kryt originálu

MK-706
karta rozhraní

ML-501
druhá faxová linka

FK-502
faxová karta

MK-704
fax connection kit

FK-502
faxová karta

SA-501
akcelerátor
skenování

EK-702
USB 2.0/IEEE1284

SD-503
brožovací
modul

MT-501
přihrádkový
modul

FS-514
vestavěný
finišer

SC-503
bezpečnostní čip

OT-601
přídavná
přihrádka
PK-510
děrovací
modul

PC-403
velkoobjemová kazeta
(2500 listů)

PC-203
univerzální kazeta
(2 x 500 listů)

PC-103
univerzální kazeta
(1 x 500 listů)

CD-25
stolek
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TECHNICKÉ ÚDAJE KOPÍRKY
Kopírovací systém
Elektrostatický laserový
Tandemový, nepřímý
Tonerový systém
Simitry™ polymerovaný toner
Rychlost kopírování/tisku A4
Barevně: až 25 kopií/výtisků za min.
Mono: až 25 kopií/výtisků za min.
Rychlost kopírování / tisku A3
Barevně: až 13 kopií/výtisků za min.
Mono: až 13 kopií/výtisků za min.
1. kopie/výtisk
Barevně: 11,7 s (A4)
Mono: 8,4 s (A4)
Zahřívání
Přibližně 110 s
Rozlišení při kopírování
600 x 600 dpi
Gradace
256 odstínů
Vícenásobné kopírování
1 – 999, s režimem přerušení
Formát kopírovaného originálu
A5 – A3
Zvětšení
25 % – 400 % po krocích 0,1 %
Automatický zoom
Kopírovací funkce:
Vkládání kapitoly, obálky a stránky,
zkušební výtisk, seřizovací testovací
výtisk, barevná úprava, kreativní
funkce, vyvolání úlohy, paměť pro
nastavení úlohy, režim plakátu.

TECHNICKÉ ÚDAJE
TISKÁRNY
Rozlišení tisku
Ekvivalent 1800 x 600 dpi
Procesor řadiče
PowerPC750FX @ 466 MHz 64 BIT
Jazyk popisu stránky
PCL 6c (PCL 5c + XL 2.1), PostScript 3
Operační systém
Windows 98/ME/NT4.0/2000/
XP/XP64,
Macintosh 9.x/10.x
Server NT4.0/2000/2003
Unix/Linux/Citrix
Tiskové funkce
Přímý tisk PCL, PS, TIFF a PDF

souborů, Mixmédia a Mixplex,
uložení nastavení úlohy

TECHNICKÉ ÚDAJE
SKENERU
Rychlost skenování
Barva: až 25 orig./min. (600 dpi z ADF)
Mono: až 25 orig./min. (600 dpi z ADF)
Rozlišení skenování
Max. 600 x 600 dpi
Režimy skenování
TWAIN, skenování do SMB, skenování
na FTP, skenování na pevný disk,
skenování do e-mailu, skenování
do uživatelské schránky
Formáty souborů
JPEG, TIFF, PDF, komprimovaný PDF,
šifrovaný PDF
Cíle skenování
až 2100 (jednotlivě i skupinově),
podpora LDAP
Skenovací funkce
Poznámka (text, čas, datum) do PDF
Až 300 přednastavení

TECHNICKÉ ÚDAJE FAXU
(VOLITELNĚ)
Standardní fax
Super G3
Faxový přenos
Analogový, i-Fax, IP-Fax, SIP-Fax
Rozlišení faxu
Max. 600 x 600 (ultrajemné)
Komprese faxu
MH, MR, MMH, JBIG
Rychlost faxu (baud rate)
až 33,6 Kb/s
Záložní paměť faxu
128 MB
Cíle faxování
až 1 000 (jednotlivě i skupinově)
Funkce faxu
Výzva (polling), časový posun,
přesměrování do emailu, FTP. SMB,
příjem do zabezpečené schránky,
PC fax

ÚDAJE O SYSTÉMU
Paměť systému
1024 MB

Pevný disk systému
40 GB
Rozhraní
10/100Base-T Ethernet,
USB 2.0 (volitelně)
IEEE1284 (volitelně)
Automatický podavač originálu
až 100 originálů
Formát papíru
A6 až A3 rozšířený,
uživatelské formáty papíru
bannerový papír až 1200 x 297 mm
Gramáž papíru
60 až 256 g/m2
Vstupní kapacita papíru
Standardně: 850 listů, max.: 3 350
listů
Automatický duplex
A5 – A3 rozšířený, 60 – 256 g/m2
Dokončování (volitelně)
Stranové třídění, sešívání, děrování,
středový ohyb, sešití ve hřbetě
(brožura), přihrádkové třídění
Objem kopírování/tisku (měsíčně)
Doporučeno: 25 000
Max: 40 000
Spotřeba energie
220 – 240 V/50/60 Hz
1,5 kW nebo méně
Rozměry systému (š x h x v mm)
650 x 755 x 771
Hmotnost systému
cca 95 kg

FUNKCE SYSTÉMU
Bezpečnost
ISO 15408 EAL3 (ve schvalování)
Účtování
1000 uživatelských účtů
Podpora Active Directory (jméno
+ heslo)
Definovatelný přístup k uživatelským
funkcím
Software
PageScope NetCare,
PageScope Data Administrator
PageScope Box Operator
PageScope Job Spooler
PageScope Workware (Trial)
Direct Print Utility
Print Status Notifier

Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m2. Všechny údaje o rychlosti skenování, kopírování nebo tisku se týkají
papíru formátu A4, který je skenován, kopírován nebo tištěn napříč, ve vícestránkovém režimu a jednostranně. Některá ze zobrazení výrobku obsahují
volitelná příslušenství. Konica Minolta neručí za případnou chybu v některých uvedených cenách nebo technických údajích.Technické údaje podléhají
změnám bez předchozího upozornění. Microsoft, Windows a logo Windows jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti
Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo jiných zemích. Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými
obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.

Pro další informace prosím kontaktujte svého prodejce:
Konica Minolta
Business Solutions Czech, spol. s r. o.
Veveří 102, 616 00 Brno
www.konicaminolta.cz
IČ: 00176150

Zákaznické centrum
Tel.: 841 777 777

